Informasjon fra Rennesøy kommune om

NY HENTEORDNING FOR GROVAVFALL
Rennesøy kommune tilbyr alle som bor på Bru, Vestre Åmøy, Sokn og Mosterøy gratis
henting av grovavfall.
Grovavfall er avfall som ikke får plass i vanlig søppeldunk eller innkastluke til nedgravde containere.
Informasjon om hvilke gjenstander og materialer som omfattes av henteordningen, finner du på neste
side. Ordningen gjelder kun husholdninger, ikke næringsvirksomheter, foreninger,lag og organisasjoner,
offentlige eiendommer eller gårdsdrift.
I første omgang er dette et prøveprosjekt i perioden 15. mars til 1. september 2015, for innbyggere på
Bru, Sokn, Vestre Åmøy og Mosterøy. Ordningen kan bli utvidet til å gjelde hele Rennesøy på sikt.

BESTILLING
Du bestiller henting via eget skjema på nettsiden www.hentavfall.no. Gå inn på Rennesøy
kommune og videre inn på bestilling. Legg inn navn og adresse, hvilke typer avfall du har og velg en av
de foreslåtte hentedatoene. Når en hentedato er full blir du henvist til neste hentedato. Bestilling må
gjøres senest kl. 12 dagen før hentedagen.
Mangler du internettilgang eller ønsker hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du kontakte servicetorget for
tjenesten på tlf. 51 75 95 50.

HENTING
Avfallet som du ønsker å få hentet, skal settes ut ved kjørbar offentlig vei, dvs. vei med minimum 3 m
bredde, fortrinnsvis på din egen eiendom. Ofte er et passende sted der du plasserer søppeldunken din
ved tømming. Avfallet må stå fremme tidligst kvelden før avtalt hentedag og senest kl. 07.30 på selve
hentedagen. Dersom du er nødt til å bruke fortau for fremsetting, må grovavfallet ikke plasseres slik at
framkommeligheten på fortau/vei reduseres. Eventuelle avfallsrester må du selv fjerne fra fortau/veg
senest dagen etter henting. Ved avvik, vil renovatøren legge igjen en avvikslapp i postkassen.
For å unngå misforståelser, er det viktig at avfallet plasseres slik at det er tydelig hva som skal hentes.
Kommunen tar ikke ansvar for at intakte ting blir hentet sammen med avfallet. Ting som du ønsker skal
gjenbrukes, merkes med «til byttebu» på selve gjenstanden og i skjemaet. Slike gjenstander må
beskyttes mot vær og vind. Renovatøren tar ikke med seg presenning/plastduk. Renovatøren kan også
velge å levere brukbare ting til byttebua, dersom du ikke har gitt beskjed om annet.. Lurer du på hva
«byttebua» er, se link: http://www.ivar.no/byttebua/category602.html

HVOR MYE KAN DU KASTE?
Maksimal mengde per henting og husstand er 3 m ³ (3m x 1m x 1m), da henteruten er lagt opp etter antall m³
avfall som er meldt inn. Minimumsmengden for en bestilling er 0,5 m³ (tilsvarer størrelsen på en vaskemaskin).
Maksimum vekt per gjenstand er 100 kg. Se bilder over mengde under.

MERK!
Dette inngår ikke i
ordningen:





Hageavfall/juletrær
Bygge- og riveavfall
Farlig avfall





Stein/jord
Vanlig søppel
Farlig avfall
(malingrester, batterier,
kjemikalier etc.)

EKSEMPEL PÅ GROVAVFALL SOM HENTES:

TØY/SKO
Dersom du ønsker å levere tøy og sko til gjenvinning/gjenbruk, må du merke sekken med
«tøy til Fretex eller UFF». Da leveres klærne til gjenbruk.

SMÅTING/PYNTEGJENSTANDER
Legg småting og pyntegjenstander i en eske før du setter den ut til henting.

HAR DU SPØRSMÅL?
Kontakt servicetorg for henteordningen (Rymi): Tlf. 51 75 95 50, e-post: post@rymi.no.

